
Holmi: Міхаель, про новий 
Terra Dos T4 є ціла 
сторінка Holmer Easylift. 
Що це означає? І як же 
це працює?
Міхаель Гальмаєр : Easy
Lift є автоматичне, по 
висоті незалежне 
корчування окремих 
рядків, оптимальне 
корчування відбувається 
по всій робочій ширині, 
гарантуючи зменшення 
зносу матеріалу і 
мінімальні витрата 
палива.

Holmi: На скільки це буде 
корисно для наших 
клієнтів?
MG: Клієнт завжди має
оптимальний результат
копкі. HOLMER EasyLift
дає можливість уникнення
втрат, пов'язаних з
пошкодженням
коренеплодів, за рахунок
регулювання глибини
корчування для кожного
окремого ряду.
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Спитай у Holmi!
Эпізод 1: HOLMER Easylift - пояснює директор з 
розвитку доктор Михаель Гальмаєр

Дякуючи Easy Lift водій 
виконує свою роботу на 
відмінно. Таким чином 
дана опція діє для 
якісного збору врожаю.

HOLMI: Це може бути 
тільки на Terra Dos T4?
MG: Так, це робить тільки
наша машина.

HOLMI: Здорово. Як вам 
прийшла така ідея?
MG:У нас є 
обчислювальна таблиця: 
якщо водій заглиблює 
леміші на 1 см, то на 1 
гектарі комбайн 
переробляє приблизно 
100 т зайвого ґрунту. 
Тоді, звичайно, 
збільшується витрата 
палива і зайвий ґрунт 
повинен бути очищений 
від буряка, також це 
впливає на знос із-за 
великого навантаження.

Раніше всі шість сошників 
мали жорстке кріплення 
на балці і мали загальну 
робочу висоту;  можливо 
ви пам'ятайте конструкцію 
зернового комбайна. 

Ми з 2009 року почали
робити HR копачі з
автоматичним
коригуванням глибини
окремого рядка, це було
нашою головною метою.
Глибина окремого рядка
регулювалась раніше
вручну. Наша мета зробити
цей процес автоматичним.

Holmi: Чому краще 
регулювати глибину 
окремого рядка 
незалежно?
MG: До цих пір водій не 
мав можливостей 
регулювати кожен копач 
рядка  окремо, що несло 
за собою багато втрат 
буряку при переїзді 
технологічної колії, коли 
один буряк високо 
знаходиться в землі інший 
низько. Поля самі по собі 
не однорідні, мають різні  
ґрунти,   нерівні рядки.
Водій має 10 –ти годинну 
змінну і йому треба було 
вручну налаштовувати 
копку. Це дуже 
клопітлива робота. А 
завдяки EasyLift –це 
робиться автоматично, 
чим полегшує роботу 
водія.

Ми пропонуємо нашим
клієнтам за допомогою
EasyLift оптимальне
рішення, яке поєднуює в
собі як металеву так і
інтелектуальну
конструкцію!

HOLMER EasyLift в родоті

Цей малюнок ілюструє роботу з HOLMER Easy Lift.



• Holmi: Міхаель, про новий Terra Dos 
T4 є ціла сторінка Holmer Easylift. 
Що це означає? І як же це працює?

• Міхаель Гальмаєр : Easy Lift є 
автоматичне, по висоті незалежне
корчування окремих рядків, 
оптимальне корчування
відбувається по всій робочій
ширині, гарантуючи зменшення
зносу матеріалу і мінімальні витрата
палива.

• Holmi: На скільки це буде корисно
для наших клиентів?

• MG: Клієнт завжди має оптимальний 
результат копки. HOLMER EasyLift
дає можливість уникнення втрат, 
пов'язаних з пошкодженням
коренеплодів, за рахунок
регулювання глибини корчування
для кожного окремого ряду. 
Дякуючи Easy Lift водій виконує
свою роботу на відмінно. Таким 
чином дана опція для якістного
збору врожаю.

• HOLMI: Це може бути тільки на 
Terra Dos T4?

• MG: Так, це робить цю машину 
універсальною.

• HOLMI:Круто. Як вам прийшла така 
ідея?

• MG:У нас є обчислювальна таблиця: 
якщо водій заглиблює лемеші на 1 
см, то на 1 гектарі комбайн 
переробляє приблизно 100 т 
лишнього грунту. Тоді, звичайно, 
збільшується витрата палива і 
лишній грунт повинен бути 
очищений від буряка, також це
впливає на ізнос із-за великого 
навантаження.;

• Раніше всі шість сошників мали
жорстке кріплення на балці і мали
загальну робочу висоту;  можливо
ви памятаете конструкцію
зернового комбайна. Ми з 2009 року 
почали робити HR копачі з 
автоматичним коригуванням висоти 
кожної стійки окремо, це було 
нашою головною метою.

• Holmi: Чому краще, поглиблювати
кожну стіку незалежно одну від
одної?

• MG: До ціх пір водій немав
можливостей заглиблювати кожну 
стійку окремо, що несло за собою 
багато втрат буряку при переїзду 
технологічної колії, коли один буряк 
високо знаходиться в землі інший 
низько, нерівність рядків.

• Водій має 10 –ти годинну змінну і 
йому треба було вручну 
налагоджувати копку, а завдяки 
EasyLift –це робиться автоматично, 
чим полегшує роботу водію.
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